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(تحقیق احادیث عدد ائمہ (ع
ان احادیث کا مضمون
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ء ت ال سنت کے مصادر سے نقل کیا گیاہے اور انھیں احادیث کا تذکرہ شیعہ مصادر میں بھ پایا جاتاہے۔ شیخ صدوق
(ر) نے خصال میں اس مضمون ک
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احادیث کا تذکرہ کیاہے جس طرح کہ مسند احمد بن حنبل میں جابر بن سمرہ سے تیس روایتیں نقل ک گئ یں اور اس ،
طرح اصل مضمون متفق علیہ ہے اور تفصیالت کا اختالف غالباً سیاس مقاصد کے تحت پیدا کیا گیاہے۔
جاں بعض روایات میں لفظ بعدی حذف کردیا گیاہے۔ #
بعض میں لفظ کو امیر سے بدل دیا گیاہے۔ #
#
بعض میں خلیفہ کے بجائے قیم یا مل کا گیاہے۔(معجم کبیر
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بعض میں قیامت ت اسالم کے مسائل کو بارہ خلفاء سے مربوط کیا گیا ہے اور بعض میں قیامت کا ذکر نال دیا #
گیاہے۔
بعض میں مصالح امت کو خلفاء ک والیت سے مربوط کیا گیاہے اور بعض میں اس نتہ کو نظر انداز کردیا گیاہے۔ #
بعض روایات میں اسالم سماج کے جملہ معامالت کو ان حضرات ک والیت سے متعلق کیا گیاہے اور بعض میں اس #
کے بیان سے پلو ت ک گئ ہے۔
اور اسطرح مختلف سیاس حاالت نے مختلف طرح ک ترمیم کرادی ہے لین مجموع طورپر دو باتوں پر اتفاق پایا #
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جاتاہے۔
1
۔ سرکار
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) عالم
ع) نے ان افراد ک تعیین کردی ہے جو ای طویل مدت ت اسالم قیادت ک الیت رکھتے یں۔
2
۔ جن ائمہ ک قیادت کو سرکار دو عالم ک تائید حاصل ہے۔ ان ک تعداد بارہ ہے، نہ کم ہے اور نہ زیادہ۔
اور اس طرح روایات شیعہ کو دیھنے کے بعد یہ حقیقت اور واضح تر ہوجات ہے کہ ان حضرات نے ائمہ کے اسماء
گرام اور ان کے جملہ صفات و کماالت کا بھ تذکرہ کیا ہے جس ک وضاحت کا ای تذکرہ ص
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ت ہوچاہے اور ای تذکرہ آئندہ فصل میں کیا جائے گا۔
تاہے کہ سرکار دو عالم (ع) نے یہ بات حجة الوداع کے موقع پر ارشاد فرمائکیا جاس تہ کا اضافہ بھاس کے بعد اس ن
ہے۔(مسند ابن حنبل
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اور میدان عرفات یا من میں فرمائ ہے یا دونوں جہ ترار فرمائ ہے۔(مسند ابن حنبل
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اور ی وہ مواقع یں جاں حدیث ثقلین کا بھ تذکرہ فرمایاہے جو اس بات ک عالمت ہے کہ قریش سے مراد ی ائمہ
البیت (ع) یں جیسا کہ امیر المؤمنین (ع) نے اپنے خطبہ ص
144
میں فرمایاہے کہ ائمہ قریش بن اشم ہ میں پیدا ہوئے یں اور ان کے عالوہ یہ منصب کس کے لئے نیں ہے اور نہ
کس قبیلہ میں ایسے صالح حام پیدا ہوستے یں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ روایات میں ان خلفاء کے اوصاف و کماالت کے تذکرہ کا نظر انداز کردینا صرف سیاس مصالح
ک بنیاد پر تھا جس ک وضاحت اس نتہ سے بھ ہوست ہے کہ بارہ خلفاء ائمہٴ البیت (ع) کے عالوہ اور کس مقام پر
پیدا نیں ہوئے یں اور اگر اس نتہ
کو بحدّ تواتر نقل ہونے وال حدیث ثقلین سے جوڑ دیا جائے تو بات واضح ہوجات ہے اور مزید ثابت ہوجات ہے کہ
سرکار دو عالم نے مستقبل ک قیادت کے جملہ عالمات اور نشانات کا تذکرہ کردیا تھا اور کس طرح بھ مسئلہ کو مشتبہ



نیں رہنے دیا تھا۔
اور بعض علماء محققین نے اس حقیقت کو اس طرح بھ واضح کیا ہے کہ ائمہ قریش سے مراد ” خلفاء راشدین “ کو لیا
جائے تو ان ک تعداد بارہ سے کم ہے اور ان میں خلفاء بن امیہ کو جوڑ لیا جائے تو یہ عدد بارہ سے کیں زیادہ
ہوجاتاہے اور ان میں خالفت ک صالحیت بھ نیں تھ کہ عمر بن عبدالعزیز کے عالوہ سب ظالم اور ناالئق تھے اور ایسا
انسان خلیفہٴ رسول نیں ہوستاہے۔ اس کے عالوہ ان کا شمار بن اشم میں نیں ہوتاہے اور بعض روایات میں بن اشم
ک تصریح موجود ہے۔
ی حال اس وقت ہوگا جب ان خلفاء سے مراد خلفاء بن عباس کو لے لیا جائے کہ ان ک تعداد بھ بارہ سے زیادہ ہے
اور ان کے کردار میں بھ ظلم و ستم ک کوئ کم نیں ہے اور انھوں نے یہ آیت مودت ک کوئ پرواہ ک ہے اور نہ
حدیث کساء ک ۔
جس کا مطلب یہ ہے کہ خلفاء قریش سے مراد صرف ائمہ البیت (ع) یں جو اپنے زمانہ میں سب سے اعلم، افضل، اکمل،
ان سے افضل و برتر، یہ خدا ک ان کا جیسا بلند اور نہ حسب میں کوئ اکمل و اجمل تھے، نہ نسب میں کوئ ،اورع، اتق
بارگاہ میں سب سے زیادہ مقرب اور رسول اکرم سے سب سے زیادہ قریب تر تھے۔
اس حقیقت ک تائید حدیث ثقلین اور دیر احادیث صحیحہ سے بھ حاصل ک جاست ہے۔
مالصدرا علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ خلفاء قریش ک روایات برادران السنّت کے صحاح اور اصول میں موجود ہے اور
ان ک سندیں بھ مذکور یں اور ان کے عالوہ و ہ صحاح و مسانید ک روایات بھ یں جن میں اس حقیقت کا ذکر کیا
گیاہے کہ میرے بعد ائمہ میری عترت سے ہوں گے۔
ان ک تعداد نقباء بن اسرائیل کے برابر ہوگ اور نوحسین (ع) کے صلب سے ہوں گے، جنھیں پروردگار نے میرے علم و
فم کا وارث بنایاہے اور ان کا نواں مدی ہوگا۔
اور پھر صحاح ستہ میں یہ روایات بھ یں کہ مدی میری عترت میں اوالد فاطمہ (ع) میں ہوگا اور ہ ظلم و جور سے
بھری ہوئ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا اور دنیا اس وقت ت فنا نہ ہوگ جب ت عرب میں میرے البیت (ع)
میں سے وہ شخص حومت نہ کرے جس کا نام میرا نام ہوگا۔
یا اگر عمر دنیا میں ای دن بھ باق رہ جائے گا تو پروردگار اس دن کو طول دے گا یاں ت کہ میری نسل سے اس
شخص کو بھیج دے جس کا نام میرا نام ہوگا اور ہ ظلم وجور سے بھری ہوئ دنیا کو عدل و انصاف سے بھردے گا۔
چنانچہ شارح مشوة نے بھ لھا ہے کہ اس قسم ک روایات سے یہ حقیقت واضح ہوجات ہے کہ خالفت صرف قریش
کا حصہ ہے اور ان کے عالوہ کس اور کے لئے نیں ہوست ہے اور یہ حم رہت دنیا ت جاری رہے گا چاہے دو
ہ افراد باق رہ جائیں۔
جس کا خالصہ یہ ہے کہ اگر کس شخص ک عقل میں فتور اور آنھ میں اندھاپن نیں ہے تو وہ اس حقیقت کا بر حال
اعتراف کرے گا کہ رسول اکرم کے بعد ان کے خلفاء ی بارہ امام یں جو سب قریش سے یں، انھیں سے دین کا قیام اور
ذا ییں ل یں پائے جاتےیں نام ہے اور یہ عدد اور یہ اوصاف و کماالت ائمہ اثنا عشر کے عالوہ کاسالم کا استح
سرکار دو عالم کے خلفاء و اولیاء یں اور انھیں کا قیام دنیا ت رہنا ضروری ہے کہ زمین حجت خدا سے خال نیں
ہوست ہے۔
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